
Косівський НВК «ЗОШ І- ступеня- гімназія- інтернат» 

 

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 

 

                                                                                                        Підготували: 

Аксюк Н. М 

                                                                                                                    Бович О.М   

Босак Н. І 

Учні 6(10) класу  

                  

 

Косів 2014 

 

 



 

Мета: Познайомити учнів з традиціями українського народу, через проведення 

народного свята -  вечорниці, показати  красу цього обряду; виховувати 

бажання відроджувати і оберігати народні звичаї; розвивати усне мовлення, 

формувати відчуття краси рідної мови; виховувати почуття любові до рідного 

краю. 

Оформлення: Інтер’єр селянська хата, лави, застелені українськими  

килимами,  стіл з рушником та українськими стравами. Стіни прикрашено 

вишиваними рушниками. 

Страви: вареники з картоплею, сиром, капустою. 

Учасники вечорниць – учні, педагоги, гості.  

 

Ведуча. Україна! Країна смутку і краси, радості і печалі, розкішний вінок з 

рути і барвінку, над яким світять яскраві зорі. Це історія мужнього народу, що 

віками боровся за волю, за своє щастя. 

 
Ведучий.  Українська пісня!…Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як 

своє чисте, прозоре дитинство, свою юність красиву і ніжну. Який митець не 

був натхненний  її мелодіями!… Яка мати не співала цих легких, як сон пісень 

над колискою дорогих дітей своїх? Українська пісня – це бездонна душа 

українського народу, це його слава. 

 

Ведуча. Українці  — то є назва славного народу,  

Україна  — то край славний, аж по Чорне море, 

Україна — то лан пишний, i степи, i гори,  

I як мені Україну щиро не кохати,  

Мене ненька по-вкраїнськи  вчила розмовляти 

 

Ведучий. Є  багато країн  на землі 

В них – озера,  річки і долини. 

Є  країни великі й малі, 

Та найкраще завжди  Батьківщина 

Ведуча.  I тому найдорожчою нам 

Є i буде у кожну хвилину 

Серед  інших країн  лиш одна — 

Дорога нам усім Україна! 

 

Ведуча: Добрий вечір,  добрим людям 

Радо вас вітаємо. 

Українські вечорниці 

Ми розпочинаємо! 

 

 

 



Господиня:   Уже й вечір, а ні дівчат, ні хлопців немає. Як подумати, що коли  це 

ми дівували, зачуєш де-небудь вечорниці, то аж тини тріщать… Зовсім не те, 

що тепер. От скоро вже треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. 

Ой – ой - йой! Куди все поділося?  

(чути сміх …Господиня схоплюється. Заходять дівчата) 

1 дівчина : Добрий вечір вашій хаті, 

Уклін  господині, 

Чи веселі вечорниці в нашій Україні. 

Добрий вечір, господине, славна молодице. 

Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. 

 

2 дівчина : Аби щастя було в хаті,  

Щоб усі були багаті, 

Аби було любо, мило, 

Аби всі були щасливі. 

 

3 дівчина:  Будем з вами добрі, щирі, 

То і  будем  жити в мирі. 

Тоді всім нам допоможе 

Матір світу – Мати Божа. 

 

Господиня. Добрий вечір, щедрий вечір! 

З щастям, любі друзі! 

Честь і шана людям сивим, 

Працьовитим і дбайливим. 

Слава мамам і бабусям, 

Слава хлопцям і дівчатам, 

Неспокійним і завзятим. 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро 

Прийміть каравай наш із жита, пшениці 

Ласкаво всіх просимо на вечорниці! 

Господар: українські вечорниці 

Починаєм перший раз 

Хай веселий сміх іскриться 

У серці кожного із нас! 

Хай дзвінке, веселе слово 

Пружно рветься в небеса 

Наша пісня пречудова 

Хай ніколи не згаса! 

 

Господиня. Вмощуйтесь зручніше. Будьте як вдома. Сьогодні вечір, у який 

мають здійснитися ваші надії. Хочете знати свою долю, дівчата? 

 

Дівчата. Хочемо! 

 



Господиня. Бач, які бистрі й розумні. Гаразд! Хай вже буде по вашому. То 

може і я помолодію біля вас. 

 

Господиня. Колись, щоб знати, котра з нас швидше заміж вийде, ми складали 

чоботи до порога. Чий перший на поріг стани та і заміж швидше вийде. Ану , 

дівчата, спробуйте і перевірте. Роззувайтеся! Ти, Оксано, перша, і так капчик за 

капчиком. Потім перший знову переставляє вперед і так аж до порога. 

( Дівчата, сміючись, міряють чоботи підлогу. Токи вітають першу і другу 

"відданиць", хлопці крадуть з порога перший капець). 

 

4 дівчина. О! Доворожилася! Боса додому піду. Хто забрав чобіт? ( Виглядає 

за двері, там хлопці, заходять у хату). 

 

5 дівчина. Відразу наречений об'явився. Прошу віддати, а то в ноги зимно. 

 

1 хлопець. Може, ще й взути? 

 

4 дівчина. Це я вже сама вмію. Бач, заміж першою збираюсь! 

 

2 хлопець. А чого ж то нас ніхто не кличе? Зірка перша вже зійшла! 

 

2 дівчина. Ходіть, ходіть ворожити будемо. 

(Хлопці, заходять і співають пісню « Тебе не любить моя мама  » ). 

 

3 хлопець.  Добрий вечір, добрим людям! 

Господиня. А я вже думала, що вечорниці без парубків будуть. 

4 хлопець. Добрий вечір вам, а то дівчата слова не дадуть сказати. 

1 хлопець:   А давайте, хлопці, небилиць розкажемо, тільки  не перебивати і не казати 

«брешеш». 

  В раю річка сметани тече. Над річкою дерева, замість листя – гречані вареники: пухкі 

та свіжі, ніби щойно з печі. Під тими деревами люди лежать, і як тільки котрий їсти 

захоче - рота роззявив, а вареник з дерева та в сметану -  бовть! Винирнув, 

перевернувся, а тоді прямісінько в рот, тільки встигай жувати.  Вирішив я і собі 

пристати до них. Підходжу до крайнього -  таке розпаслось, що й дихати йому важко, 

питаюсь: « Чи не можна, пане-брате, й мені коло вас тут прилягти?» 

 А він - луп очима та й каже: «А ти хто такий, твій батько чим займався? » 

- Та звісно,  хлібороб.  А він як визвіриться на мене: «Іди звідси, тут самі 

нероби лежать». 

3 Хлопець:  Це ти про рай розказував, а ось послухайте про пекло!  Іду я, іду, дійшов 

до самісінького пекла. Дивлюсь: скрізь темно і смола ніс забиває. Давлюся: сидять 

чоловіки і смола в них із носа, і з рота сиплеться. Я питаю, що це з вами. А один каже: 

«Це через те, що на тім світі абак курив і полюбляв сміятися». Я скоріше від них, а далі 

ще гірше. Тут людей стільки, та все в казанах зі смолою  вариться, а сморід такий іде, 

що аж в носі крутить.  «За що вам така кара?» - питаю. « А через те, що колись 

брехали, уроки в школі пропускали, людей старших не поважали». Я як 

злякався, так одразу і прокинувся, та скоріш до вас, на вечорниці. 

 



 

 1 Хлопець.  Ми так замучилися, проголодалися, може нам би чого з’їсти? 

 

Господиня: Дівчата, почастуйте хлопців. 

 

1 Дівчина. Вареники мої великомученики! 

Велику муку терпіли,  

В гарячій воді кипіли. 

Сиром були понапихані, 

Маслом очі позаливані. 

Як є сметана, то вмочайте, 

А як нема – вибачайте! 

 

 Господиня: А колись і я була молода? А красива яка була? А яких пісень яких 

ми співали!  

(Господиня разом з дівчатами співають пісню «Ніч яка місячна».) 

Щось ми дівчата засумували, а ну веселої заспівайте! 

 

Дівчата .Ой гарного хлопця маю, нехай поколише,  

Бо гарно називається і гарно пише. 

Ой, Андрію, ріпу сію, сама ріпа сходить,  

Я Андрія не чарую - сам до мене ходить. 

 

Дівчата. Ой, Андрію, Андрієчку, ой гоню я Міньку,  

Моя серце вболіває за тебе, Андрійку. 

Ой, пішла я селом і знайшла до Андрійка,  

А в Андрійка під столом сховалась Марійка. 

 

Дівчата. Я нікуди не ходила,  

лише попід грушку,  

Я нікого не любила,  

лиш тебе, Андрушку. 

 

Дівчата. Ой піду я на Андрія,  

На Андрія файно,  

На Андрія будуть хлопці  

Іван та Михайло. 

 

Хлопці.  Ой, дівчино-дівчинонько, 

 Яка ти, яка ти? 

 За хлопцями зазираєш, 

 Не підметеш хати. 

 

Дівчата. Ой, Василю, Василечку,  

Василю, Василю, 

Я до тебе не говорю 

Не натягуй шию. 



 

Хлопці. Ой, кувала зозуленька,  

Та й сіла на дубі.  

Були би ви, дівки, файні, 

Як би мали зуби. 

 

Дівчата. Ой, кувала зозуленька, 

В селі на Заріччю. 

У нас всіх є міцні зуби,  

Ще і вам позичим. 

 

Хоч ви хлопці гонорові, 

І гарно співали,  

А буде по-нашому, 

Щоб ви про це знали. 

 

2 Хлопець Та нехай вже, ваше зверху 

Дівчата, а нам поворожите?  

Господиня. А, що ж дівчата може поворожимо. Бо заміж мабуть кортить? 

6 Дівчина . Оленко, он полінця від печі зосталися, поворожи собі, якщо хочеш. 

 

7 Дівчина.  Ой, дівчата, мені аж страшно. Мені страшно їх перекладати. 

 

2 Дівчина.  Не бійся, від долі нікуди не втечеш. 

(Дівчина перекладає дрова: «Вдівець, молодець, вдівець, молодець»). 

 

Господиня. От бачиш, доля до тебе милостива. Вийдеш заміж - та ще й 

за молодого парубка. 

  6 Дівчина. За Гриця! (Всі сміються). 

 

7 Дівчина Не хочу такого лінивого парубка. Та хіба я не заслужила кращої долі? 

2 Дівчина. Дівчата! А ходімо зі мною до тину, я хочу на стовпцях поворожити, 

я ще ж не ворожила! Та не забудьте захопити ложки, будемо свою долю гукати! 

(Дівчата вибігають на подвір’я, а дівчина підходить до тину, а всі інші з 

цікавістю дивляться). 

6 Дівчина. «Вдівець, молодець, вдівець, молодець…». Ой лишенько! 

Низенький, кривенький, ой, та ще й трухлявий! 

Господиня. Дівчата! Ану ставайте обличчями до хати, та постукайте ложкою об 

ложку, і спитайте: «Доле, де ти?». Як почуєте сміх чи пісню, то добра доля буде. 

(А парубки тим часом за хатою збитки придумують. Стукіт ложок і 

голоси дівчат «Доле, де ти-и-и?»). 

 Хлопці Я ту-у-т!.. (Хлопці розсміялися). 

 1 Хлопець.  Та тихо ви! 

(Вибігають на край сцени двоє дівчат, одна роззувається і кидає чобіт). 

2 Дівчина. Подивимось, куди чобіт покаже, туди й заміж вийдеш! 

(Чобіт падає на край сцени. Один із хлопців швиденько хапає його. Дівчина 

озирається). 



 8 Дівчина. Ой, лишенько, де ж мій чобіт? 

 

2 Дівчина. Темно, то й не видно.  

 

 8 Дівчина. Господи, мене батько вб'є! 

1 дівчина:  Дівчата, а давайте поворожимо ще на тарілках. Мені бабця 

розказувала: під тарілку кладеться лялька, перстень, ключ і інші 

предмети.  

3 дівчина:  Давайте, я це все під тарілку покладу, а ви не підглядайте. А тепер 

йдіть і вгадуйте свою долю. ( Мірт - ще походиш в дівчатах, лялька- зрадить 

милий, ключ - бути тобі господинею, перстень - скоро весілля). 

 

1 Хлопець.  Щось ми їсти захотіли! Що дівчата пригощаєте нас варениками. 

 

Господиня: Любі друзі, поспішайте до нас в гості, завітайте, 

Будемо ми вас частувати, варенички (галушки) подавати. 

І на салі, і сметані, і пшеничні,  і  гречані 

Щоб цей вечір пам’ятали, ще й на торік завітали. 

Пісня (Вареники) (Пригощають гостей варениками.) 

 

4 Хлопець. Було гарно у вас повеселитися 

Та вже час прощатися. 

 

9 Дівчина. Щиро дякуємо за хліб, за сіль 

За теплу ласку – за це вам бубликів в’язка. 

 

Господиня. Спасибі щире всім, хто сьогодні, в цьому залі брав участь у 

нашому святі.  

9 дівчина 

 Шановні гості! 

Все, що в серці мали 

Вам подарували 

Світлу мрію й казку 

Нашу пісню й ласку 

Щебет солов’їний 

Славу України 

(Всі виходять, кланяються.) 

 

Всі: Наші вечорниці  вже кінчати час 

Кращі побажання ви прийміть від нас 

І в вас, і в нас хай буде гаразд 

Щоб ви і ми щасливі були. 

Прощавайте, друзі, низький вам уклін 

Доброго здоров’я зичимо вам усім, 

І в вас, і в нас хай буде гаразд, 

Щоб ви і ми щасливі були 

 


